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ŠECR Jihlava: 30 let atraktivního studia
V roce 1991 vznikla
jako jedna z prvních
vzdělávacích institutů tohoto typu v České
republice. Dnes slaví
Škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava
(ŠECR) 30. výročí svého
založení. Po celou dobu
existence hraje v českém školském systému
významnou roli. Žákům
nabízí atraktivní a pestré studijní obory.

D

louhých třicet let je ekonomika páteří vzdělávání
na jihlavské Škole ekonomiky a cestovního ruchu. „Prolíná se všemi obory, které vyučujeme,“ říká ředitel a jednatel
David Vítek.
Na škole se v současné době
připravuje 364 studentů v oborech: Ekonomika a cestovní
ruch, Mediální marketing cestovního ruchu – žurnalistika,
Management aktivního volného času, Právní administrativa,
Učitel/ka mateřské školy, Podnikání a učební obor Včelař –
zpracovatel včelích produktů.
„Například budoucí učitelky,
oproti jiným středním školám,
u nás učíme z ekonomického
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Je úžasné sledovat
pokroky studentů při absolvování
praxí na takových
hradech a zámcích
jako jsou například
Bítov, Vranov nad
Dyjí, Červená Lhota,
Roštejn nebo Žleby.
hlediska založit a provozovat
mateřskou školu. Také v dalších
oborech je ekonomické vzdělání
v dnešní době důležitou nadstavbou,“ zdůrazňuje David Vítek.
„Z tohoto důvodu je uplatnění našich budoucích absolventů na trhu práce mnohem širší,“ vysvětluje ředitel s tím, že
v současné době je žákovská

kapacita stoprocentně naplněna. Z přihlášených uchazečů o
studium tak škola přijímá jen
třetinu.
Mimořádný důraz je na ŠECRu kladen na praktické vzdělávání studentů. Zakládají si
fiktivní společnosti, například
cestovní kanceláře. Od prvních
ročníků absolvují praxe ve firmách, úřadech či advokátních
kancelářích, průvodcují na hradech a zámcích. Pro budoucí učitelky je k dispozici školní
mateřská škola Kvítek. Žurnalisté získávají první novinářské
zkušenosti v Jihlavských listech
a Českém rozhlasu.
„Je úžasné sledovat pokroky
studentů při absolvování praxí na takových hradech a zámcích jako jsou například Bítov,
Vranov nad Dyjí, Červená Lhota, Roštejn nebo Žleby, kde průvodcují často v cizích jazycích,“
říká spokojeně David Vítek.
„Pro studenty jsou rovněž
důležité školní projekty, kde se
učí organizačně a dramaturgicky zvládat například Galerii
a naučnou stezku ve Smrčné na
Jihlavsku,“ dodává ředitel.
V galerii ve Smrčné organizuje škola ve spolupráci s obcí
v pořadí již třetí výstavu výtvarných děl a fotografií.

PŘIDEJTE SE K NÁM! Studenty ŠECRu baví nejen učení, ale i poznávací praxe a zájezdy.
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BUDOVA Školy ekonomiky a cestovního ruchu na Rantířovské ulici.

POHLED do učebny.

ŠKOLA vychovává nové včelaře.

Mateřská škola Kvítek vznikla při Škole ekonomiky a cestovního ruchu v roce 2010 jako
pracoviště pro praktickou výuku studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
(Učitel/ka mateřské školy). V
současné době došlo k navýšení kapacity ze 40 na 51 dětí ve
věku od 2 do 6 let.
„Naší snahou bylo vyslyšet
poptávku ze strany rodičů o
umístění dvouletých dětí, pro
které dnes již máme speciální
třídu, reflektující velikostí i vybavením jejich potřeby. Bohužel
nejsme nafukovací, abychom
uspokojili všechny zájemce,“
říká ředitelka školky Alena Prokopová.
Tím, že v každé třídě pracují
vždy dvě zkušené učitelky plus
dvě praktikantky z řad studentek, je zajištěna nadstandardní
péče o děti. „Rodiče tento přístup k jejich dětem velice chválí a oceňují,“ dodává Alena Prokopová a doplňuje, že rodiče
dostávají komplexní informace
o svých ratolestech nejen osobní formou při každodenním
setkávání, ale i prostřednic-
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tvím sociálních sítí. (Facebook,
Instagram, WhatsApp).
Škola nyní dokončuje projekt Přírodní zahrada. „Získáme
tím zcela nové možnosti seznamovat děti s péčí o různé druhy
rostlin a živočichů. Na nových
didaktických prvcích, jako jsou
například prolézací tunel, lezecká stěna nebo balanční kladina rozvíjíme fyzickou zdatnost
dětí. Na zahradě se děti mohou
rovněž seznámit s životem včel
a čmeláků,“ prozrazuje Alena
Prokopová.
V době nepříznivého počasí
najdou děti útočiště v rozměrném indiánském stanu. „Pro
středoškolské studenty je pak
určena relaxační zóna s jezírkem a přírodním posezením,
které je možné využít i k výuce,“ uzavírá Alena Prokopová. 

ŠECR spolupořádá umělecké výstavy ve Smrčné.

Naučná Včelí stezka, vedoucí
od hájenky V Horách do Smrčné, je projektem studentů Školy
ekonomiky a cestovního ruchu.
Myšlenka na její vybudování
vznikla před pěti lety v rámci
předmětu Cestovní ruch. Plynule na ni navázal dálkový učební
obor Včelař – zpracovatel včelích produktů, který je vůbec
první v Kraji Vysočina.
„Stezka je určená především
pro rodiče s malými dětmi. Jde
o lesní úsek dlouhý přibližně tři
a půl kilometru se sedmi zastaveními. Průvodcem na stezce
je včelka Amélie, která vypráví
dětem o životě včel v úlu,“ přibližuje jednatel a zřizovatel ŠECRu Jiří Čada. Studenti projekt
nejen zpracovali, ale i finančně
zajistili, když sehnali prostřed-
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Jenom naučná Včelí stezka,
zřízená ve spolupráci s obcí
Smrčná, ale nakonec nestačila.
„Napadlo nás, že součástí stezky by mohla být i malá včelí farma, která by zájemce o včelařství inspirovala a motivovala do
jejich začátků,“ říká Jiří Čada.
V červnu roku 2017 stezku slavnostně otevřeli prezident Miloš Zeman s tehdejším

hejtmanem Kraje Vysočina
Jiřím Běhounkem. „Prezidenta jsem se záměrem vzniku včelí farmy seznámil. Podpořil ho,“
dodává Jiří Čada.
Zbývalo sehnat potřebný
pozemek. I to se podařilo. Včelnice stojí pod Roháčem, malý
kousek od Vilémovských Chaloupek. „Přestože na naší škole
jsou všechny obory maturitní,
završením všech prací na Včelí stezce a včelnici bylo otevření
dvouletého dálkového učebního
oboru Včelař – zpracovatel včelích produktů. Dnes již máme
nejen prvních deset studentů,
ale i školní včelnici určenou pro
jejich praktickou výuku,“ uvedl
Jiří Čada.
Zmíněný obor je určený pro
zájemce o moderní, zcela netra-

diční pojetí včelaření a podnikání v této oblasti. „My prosazujeme myšlenku, že se nejedná
o veskrze zemědělský obor, jak
bývá prezentováno. Aby včelař v současnosti prosperoval
a uměl dobře prodat svoje produkty, musí svoji včelnici otevřít široké veřejnosti, zvládnout
základy cestovního ruchu, takzvané agroturistiky, ekonomiky
a marketinku,“ zdůrazňuje Jiří
Čada.
Absolvent oboru Včelař –
zpracovatel včelích produktů
může po získání výučního listu
na Škole ekonomiky a cestovního ruchu pokračovat v dálkovém studiu Podnikatelství
malých firem, aby získal úplné
středoškolské vzdělání v ekonomické oblasti.
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Včelí stezka s farmou a učebním oborem

